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podporovať svojich členov pri rozhodovaní o voľbe optimálneho spôsobu správy, vedenia a fungovania spoločnosti
pre ich súčasné i dlhodobé potreby, čím
pozitívne vplývajú aj na svoju ziskovosť.

PRÍHOVOR
Vážení kolegovia,
keďže téma Corporate Governance,
resp. koncept dobrej správy spoločnosti
nadobudol už aj na Slovensku pomerne
veľký význam, naším cieľom je naďalej

Podpora zo strany CECGA spočíva v prinášaní užitočných informácií s praktickým významom, otváraní odborných
diskusií, organizovanie vzdelávacích
programov, participácii na aktivitách
OECD a Európskej komisii, realizovaní
prieskumov či v hodnotení úrovne dodržiavania princípov správy a riadenia.
V súvislosti s aktuálnym dianím v oblasti
Corporate Governance by sme sa s Vami
radi podelili o najnovšie poznatky, ktoré
odzneli na konferencii v Rige.
Zároveň Vás chceme informovať o vrcholiacich prípravách na Corporate Governance Forum 2015, ktoré sa bude konať
už 21. októbra a o prebiehajúcich prípravách významnej predsedníckej konferencie v roku 2016. V neposlednom rade

O ZDRUŽENÍ CECGA
CECGA zoskupuje členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými
princípmi Corporate Governance, ktorými sa riadia a rozvíjajú ich.
Jedným z cieľov asociácie je šíriť medzi
predstaviteľmi spoločností osvetu o prínose dodržiavania štandardov Corporate
Governance, vďaka čomu spoločnosti
získajú pridanú hodnotu v komunikácii s
obchodnými partnermi, bankami, akci-

www.cecga.org

Vám chceme zdeliť informácie o monitoringu zverejňovania vyhlásení Corporate
Governance a oceňovaní CECGA. Aktivít a poznatkov je v skutku neúrekom.
Práve preto prinášame tento prehľadný newsletter, ktorý sa snažíme naplniť
užitočnými informáciami o našej práci
a spoločných výsledkoch. Toto vydanie
nášho newslettra adresujeme nielen členom asociácie, ale už aj všetkým priaznivcom princípov najlepšej praxe v oblasti správy a riadenia spoločností, ktorých
chceme informovať o našich aktivitách,
novinkách a možnej spolupráci.
Veríme, že vzájomnou podporou a nadšením prispejeme k transparentnejšiemu
a dôveryhodnejšiemu podnikateľskému
prostrediu na Slovensku.
Prajem Vám podnetné čítanie.
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady CECGA

onármi, zamestnancami a celým vonkajším prostredím. Touto pridanou hodnotou
je dôvera partnerov, kredit a v konečnom
dôsledku vplyv na ziskovosť spoločnosti.
Preto je našou ambíciou povzbudiť spoločnosti, aby sa prihlásili ku Kódexu
správy a riadenia spoločností na Slovensku a reportovali jeho dodržiavanie.
Všetky potrebné dokumenty: Žiadosť
o členstvo v CECGA, Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia
spoločnosti na Slovensku a samotný Kódex nájdete na www.cecga.org.

ŠTVRŤROČNÍK

2/ 2015
August 2015
bola preto extrémne aktuálna a zaujímavá. Konferencia sa konala v Rige, 13. mája
2015 a pritiahla viac než 200 účastníkov
z 20 krajín. Ďalších 600 delegátov sledovalo konferenciu naživo, cez internet.

AKTUALITY
PREDSEDNÍCKA
KONFERENCIA CORPORATE
GOVERNANCE 2015 V RIGE
Prečo je dodržiavanie princípov Corporate Governance záležitosťou európskeho významu? Je tomu tak najmä preto,
že zdravo fungujúce spoločnosti s väčšou pravdepodobnosťou prilákajú viac
investičných príležitostí, ktoré im umožnia
inovácie, rozšírenie, generovanie zisku
a nových pracovných miest v rámci eko-

PREDSEDNÍCKA KONFERENCIA CORPORATE GOVERNANCE 2016 V BRATISLAVE
Slovensko bude v druhom polroku 2016
predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené
členské štáty. Ako predsednícky štát bude
Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických
otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra
Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi
členskými štátmi v európskych politikách.
Pôjde o historicky prvé slovenské predsedníctvo, ktorého príprava sa začala v roku

nomík, kde pôsobia. Naopak, zle riadené
spoločnosti odrádzajú zahraničné investície a to nielen v ich vlastnom podnikaní,
ale aj v širšom rámci svojej pôsobnosti,
obmedzením hospodárskeho rastu a dusením sociálnej mobility. To je jasný dôvod, prečo tvorcovia európskej legislatívy
berú princípy Corporate Governance ako
významnú zbraň vo svojom arzenáli, pokiaľ ide o boj v rámci medzinárodnej konkurencieschopnosti v rýchlo sa meniacom
technologickom veku.
Téma 16. európskej konferencie nazvaná:
„Corporate Governance – nástroj zvýšenia
konkurencieschopnosti v digitálnej ére“,

2012. V rámci tohto predsedníctva združenie CECGA už v týchto dňoch pripravuje
Predsednícku konferenciu Corporate Governance, ktorá sa bude konať pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky a ministra
financií v októbri 2016 v Bratislave. Nosnou
témou konferencie bude „TRANSPARENTNOSŤ“, či už v rovine finančnej transparentnosti, kontroly a zodpovednosti za zverejnenie spoľahlivých finančných údajov pre
nebankových investorov, problematika konečných vlastníkov a voľby správcov či poverených osôb, odhalenie možných konfliktov záujmu v rámci investičného reťazca až
po transparentnosť v rovine legislatívnej.

www.cecga.org

Hlavným cieľom konferencie bolo zdieľanie najlepších postupov v správe a riadení podnikov s osobitným zameraním
na konkurencieschopnosť, príležitosti
a hrozby v podaní technológií, názorov
inštitucionálnych akcionárov a vzťahov
medzi riadiacimi a kontrolnými orgánmi.
Diskusná časť bola zameraná na rôzne
dôležité témy, akými sú napríklad výzvy
nájsť rovnováhu medzi princípmi a pravidlami; čestnosťou a výkonnosťou; flexibilitou a unifikáciou; či dohľadom a prílišným
zasahovaním.
Diskutujúci sa taktiež zhodli na tom, že od
čias finančnej krízy došlo k prevahe nariadení súvisiacich so správou a riadením
spoločností až do sfér „tvrdej“ legislatívy.
Preto v záujme dosiahnutia vyššej konkurencieschopnosti a zdravších princípov
správy a riadenia spoločností ako ťahúňa
rastu, je potrebné nájsť spôsob ako zmierniť túto prevahu a pritom zachovať vhodnú úroveň kontroly.
Svoj vlastný záver si spravíte po prečítaní
kľúčových poznatkov vyplývajúcich z konferencie, ktoré nájdete v obsiahlom reporte
zverejnenom na www.cecga.org.
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MONITORING ZVEREJŇOVANIA
VYHLÁSENÍ CG A ODOVZDÁVANIE OCENENÍ CECGA 2015
Tento rok bude asociácia CECGA
už po štvrtýkrát oceňovať najtransparentnejšie a najotvorenejšie slovenské
spoločnosti za dodržiavanie princípov
Corporate Governance a za prehľadné
zverejňovanie informácií v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na
Slovensku. Aktuálne prebieha monitoring
zverejňovania Vyhlásení CG na základe
hodnotiacich kritérií, ktoré sú k nahliadnutiu na www.cecga.org.
Cieľom tohto podujatia je vyzdvihnúť konanie najlepších slovenských spoločností,

CORPORATE GOVERNANCE
FORUM 2015
Asociácia CECGA už tretí rok organizuje
diskusné fórum, tentokrát so zameraním
na novelu zákona o účtovníctve a nariadenie EÚ o štatutárnom audite, na nové
OECD princípy Corporate Governance, ako aj audit Corporate Governance.
Na tohtoročné Corporate Governance
Forum 2015 prijali pozvanie špecialisti

na problematiku Corporate Governance
z renomovanej audítorskej spoločnosti a zástupcovia štátnej správy, ktorí sa
podieľajú na implementácii odporúčaní
OECD a Európskej komisie do národnej
legislatívy. V rámci obľúbenej diskusnej
časti môžete prispieť aj vlastnými skúsenosťami.
Veríme, že získate potrebné informácie
o pripravovaných zmenách v legislatíve
a inšpiráciu, ako sa vyhnúť zbytočným
rizikám pri správe a riadení spoločností.

www.cecga.org

ktoré dosiahli a stále dvíhajú kvalitu úrovne informovania vo svojich Vyhláseniach
o správe a riadení spoločnosti v rámci výročných správ, a prezentovať ich ako vzory ďalším, ktorí by sa radi rozvíjali.
V nasledovnom newslettri zverejníme
rozhovor s top manažérom jednej z ocenených spoločností na tému: Ako sa spoločnosti podarilo získať Ocenenie CECGA
a ako jej Kódex „zmenil život“. Ocenenia
CECGA budú odovzdané na slávnostnej
recepcii v predvečer výročnej konferencie Slovenskej asociáciie podnikových finančníkov 28. 10. 2015 večer v Radisson
Blu Carlton Hoteli v Bratislave.

Podujatie sa koná v stredu, 21. 10. 2015
vo vyhradených priestoroch VÚB, a. s.
v Mlynských Nivoch 1, v Bratislave.
Účastnícky poplatok je 75 € bez DPH.
Prihlásiť sa môžete do 14. 10. 2015 prostredníctvom registračného formulára zaslaného na adresu office@cecga.org. Členovia CECGA majú účasť bez poplatku.
Pozývací list, program podujatia, registračný formulár nájdete na www.cecga.org.
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SLOVNÍK POJMOV
„CORPORATE GOVERNANCE“
je súbor pravidiel transparentne upravujúcich vzťahy medzi exekutívnym vedením
spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi,
akcionármi a ďalšími zainteresovanými
stranami. Potreba mať s jednotlivými vyššie uvedenými skupinami transparentne
definované vzťahy je v súčasnosti aj vďaka rôznym škandálom a zlyhaniam čoraz
nástojčivejšia.
Dobre nastavené princípy správy a riadenia spoločnosti okrem toho jednotlivým
organizáciám umožňujú dosiahnuť stanovené ciele, ochraňujú práva akcionárov,
zabezpečujú súlad s právnym poriadkom
a predstavujú širokej verejnosti spôsob,
akým daná spoločnosť realizuje svoje záležitosti – čo v konečnom dôsledku vplýva

aj na jej ziskovosť. Veľmi dôležité je aj to,
že zároveň zabezpečujú, aby správny orgán zodpovedal za spôsob, akým dosahuje stanovené ciele, rovnako i za to, aby
spoločnosť fungovala v súlade s existujúcim právnym poriadkom a pravidlami.

„COMPLY OR EXPLAIN“
je odporúčaný prístup k dodržiavaniu
princípov Corporate Governance. Tým je
myslené, že Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku (Kódex) nie je tzv.
„tvrdá“ legislatívna norma, ale „mäkká“
norma/usmernenie, ktoré keď sa manažment spoločnosti rozhodne dodržiavať
má možnosť postupnej implementácie
jednotlivých princípov Corporate Governance do systému správy a riadenia spoločnosti. Je však žiadúce, aby vo Vyhlásení o správe a riadení, ktoré spoločnosť
zverejní vo výročnej správe, pri každom
princípe uviedla či ho dodržiava, akým
spôsobom a v akom rozsahu a v prípade,
že niektorý princíp ešte spoločnosť neim-

plementovala, je potrebné vysvetliť prečo
ho nedodržiava, či ho v nejakom konkrétnom časovom horizonte začne dodržiavať a aké k tomu robí prípravné opatrenia,
resp. ak ho ani v budúcnosti neplánuje
implementovať, zdôvodní prečo. Spoločnosť, ktorá sa prihlási ku Kódexu, nie je
povinná dodržiavať všetky princípy, ale je
povinná vysvetliť prečo niektoré princípy
nedodržiava, čiže dodržuj alebo vysvetli, ak nedodržiavaš. Čaro kódexov Corporate Governance teda spočíva v tom,
že spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú ísť
cestou otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti pri správe a riadení spoločností,
dáva možnosť princípy implementovať
postupne a všetky zainteresované strany
informovať o ich postupnom zavádzaní.
Tým manažment spoločnosti získava dôveru svojich akcionárov, potencionálnych
investorov a zamestnancov, ale aj obchodných partnerov, úverových inštitúcií,
ako aj svojho bezprostredného okolia,
ktoré svojou činnosťou ovplyvňuje.
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